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VEC: Vyhlásenie výberového konania  

     Dekan Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z.z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Smernice č. 158 
Zásady výberového konania  na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest 
výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Žilinskej univerzite 
v Žiline výberové konanie na obsadenie jedného funkčného miesta docent na: 

Katedre aplikovanej mechaniky  

1 funkčné miesto docent v študijnom odbore 5.1.7 aplikovaná mechanika  

Kvalifikačné predpoklady, iné kritériá a požiadavky:  

 vysokoškolské vzdelanie v odbore Aplikovaná mechanika, Fyzikálne inžinierstvo alebo Časti 
a mechanizmy strojov,  

 vedecko-pedagogický titul docent v danom študijnom alebo príbuznom študijnom odbore,  

 znalosti z oblastí dynamiky, pravdepodobnostného prístupu pri návrhu zariadení, skúšobníctva 
a experimentálnych metód v aplikovanej mechanike, diagnostiky (na základe analýzy kmitania), 
modálnej analýzy, akustickej emisie, infračervenej termografie, nedeštruktívneho skúšania,  

 praktické skúsenosti s MWIR kamerou a meraniami v oblasti aplikovanej mechaniky, 

 znalosti softvérových balíkov: MATLAB, LabVIEW, Researchir Max, Altair LI, AEwin, ME´scope, VES,  

 pedagogická, vedecko-výskumná a publikačná činnosť,  

 znalosť cudzích jazykov,  

 morálna a občianska bezúhonnosť. 
Požadované doklady:  

 prihláška do výberového konania,  

 štruktúrovaný profesijný životopis,  

 fotokópie dokladov o vzdelaní,  

 prehľad pedagogickej, vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti za uplynulých 5 rokov,  

 čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v priložených dokladoch,  

 Uchádzači o funkčné miesto docenta predložia osobnú a profesijnú charakteristiku v zmysle 
„Všeobecných kritérií na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na fakulte a Konkrétnych 
podmienok výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na fakulte“: 
http://www.fstroj.uniza.sk/sites/default/files/documents/studium/legislativa_15-16/SjF-
Kriteria_na_obsadzovanie_funkcii_doc_a_prof_platne_od_22_5_2014.pdf 
 

Predpokladaný dátum nástupu: 1.1.2018  
Od úspešného uchádzača sa bude pred uzatvorením pracovného pomeru vyžadovať preukázanie 
bezúhonnosti predložením výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace.  
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 22.11. 2017 na 
adresu:  
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 
       
 
 

prof. Dr. Ing. Milan Sága  
                               d e k a n   
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